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ALFA-PROJ je náš druhý největší výrobce 
zbraní. Nabídka firmy se neustále vyvíjí 
podle potřeb trhu a my se této zbrojovce 
a  jejím produktům věnujeme od jejích 
počátků. Asi nejucelenější byla rozsáhlá 
monografie Střelecké revue v č. 5/2017.

Zbraně firmy ALFA-PROJ jdou v sou-
časné době prakticky do celého světa. 
K jejím největším trhům patří Kanada, 
Austrálie, Jižní Amerika, ale také řada 
evropských zemí. Do USA jdou převážně 
zbraně na poplašné náboje a  plynov-
ky, které tam používají k  výcviku psů.  
Ovšem jak jsme zaslechli už na jaře, fir-
ma v Americe vsadila na většího dealera 
a snaží se tam pronikat také se svými 
ostrými zbraněmi. 

O novinkách v nabídce firmy si s námi 
povídal její poměrně čerstvý technický 
ředitel Ing. Tomáš Vepřek. Je to syn 
spoluzakladatele a jednatele firmy Ing. 
Rudolfa Vepřeka. „Jsem ve firmě od 
roku 2011 a  prošel jsem si ji od těch 
nejnižších pozic postupně nahoru,“ 
řekl nám Tomáš Vepřek. „Ten poslední 
vzestup vlastně vyplynul z nenadálých 
okolností. Náhle nám zemřel náš skvělý 
kolega a nebylo zbytí.“

Jak nám řekl Ing. Tomáš Vepřek, firma 
slaví velké úspěchy i  v  Africe. Jednak 

Čas od času referujeme o sortimentu brněnské společnosti ALFA-PROJ,  
který aktuálně představují revolvery na ostré náboje včetně flobertek i zbraně  
na plynové náboje s náplní dráždivé látky, zvané v našem zákoně plynovky.  
V nabídce jsou rovněž samonabíjecí pistole Alfa, revolverové karabiny, vzduchovky  
a větrovky, ale také v poslední době opět velmi úspěšná pouta. 

Na počest pana Floberta

se chystají i v prezentaci firmy navenek. 
Podnik dnes zaměstnává kolem 70 lidí 
a podobně jako všichni strojaři v Evropě, 
také ALFA-PROJ těžce shání kvalifikova-
né a kvalitní zaměstnance. 

„Nedostatkoví jsou lidé, kteří zvládají 
obsluhu CNC center, chybí brusiči, fréza-
ři i konstruktéři,“ řekl nám Tomáš Vepřek. 
„A  tak nám nezbývá, než jít do škol.  
Do těch středních i do vysokých. Naší 
velkou výhodou je, že jsme se vydali 
cestou spolupráce se školami dávno.  
My v Brně máme to štěstí, že zde stále 
žije střední škola na Olomoucké ulici, 
kde se učí puškaři. Odtud k nám přichá-
zejí šikovní montážníci. Ti hoši k  nám 
chodí už ve škole na praxi, takže postup-
ně zjistí, o čem ta naše fabrika je, a my 
okoukneme, co umějí. Jsou schopni se 
mnohé doučit. Samozřejmě to všechno 
něco stojí. Náš čas a občas se jim taky 
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Výročí

Hledí zbraní z limitované edice je mikrometricky 
stavitelné a muška má světlovodné vlákno

tam dobře prodávají vzduchovky, ale 
jsou tam úspěšní také s pouty. A není 
to jenom Afrika, kde v  poslední době 
firma proráží s tímto artiklem. Nekom-
promisní kvalitu za slušnou cenu ocenili 
v poslední době také v Argentině a Bah-
rajnu. „Jednoduše nejsme žádný diskont 
a pod své standardy nikdy nepůjdeme. 
Jsme přeci čeští, respektive moravští 
strojaři,“ říká Tomáš Vepřek a  jen tak 
mezi řečí stačí připomenout, že mezi 
letošní novinky, které firma představila 
v Norimberku, patří už i zbraně s povr-
chovou úpravou technologií cerakote. 
A na pažby svých zbraní už ALFA-PROJ 
také pustila barvy. Jsou trhy, na nichž se 
barevné zbraně velmi dobře prodávají, 
a patří k dobrému tónu mezi zbrojovka-
mi, že tuhle technologii zvládají.

Je to v lidech
S Tomášem Vepřekem jsme si povídali 

o změnách v podniku. Firma neustále 
modernizuje, aby držela krok s konku-
rencí a mohla efektivně vyrábět. V po-
slední letech masivně investovala do 
technologií, přibyla nová CNC obráběcí 
centra, soustruhy, drátořez, aktuálně je 
rozpracován projekt na elektrolytické 
leštění s využitím robota a velké změny 

Střenky jsou z bukové-
ho dřeva s vybráními 
pro prsty a válec je 
z kartáčovaného 
nerezu




